
Midi babel voor de Atari ST f 9.95
Midi interface voor Amiga 500 f !»».-
Mini Midi interface voor Spectrum 48/VI28,
+ I incl. software f 79.-

3,5" DISK DRIVE 9QA,
I MEGABYTE J^TTFe

eetmecteten

CARTRIDGES

APPLE SCRIBE PRINTER

NIEUWE SPECTRUM
SOFTWARE

Ned Handlclding I 11.90
• Z Joystick f 19.50

VTX-5000
COMPLEET VIDITEL SVSTEEM
VOOR DE SPECTRUM 48lt/ I



In dil numiner publiceren we ceil paar artikelen waar velcn op
hcbben zillcn wachten, Ic oordelen naar dc vclc lelufnonljcs die
we onlvingen. Robcrl-Jan Donkers heeft dc lijd gevonden «m ecr
eilra lange a flevering van *dc basis van BASIC" te schiijven,

I nultige lips voor hcginnende program men rs

Rene tlillenhogaard is onze redact ic ki

batf-vastc medewerker; hij /.a] zorgen

hcbben. Wclkoi

t'Jf, modi in dit nut
Wim Hijkeraaf ovct

ccn kti.il aan. Ande
sericus met eon QL

i dc ploeg. Rune.

aan de slae

Op dc ccrste bladzijdcn slaan ten aai

Ic/ers worden doorgegeven. lien zecr

Mel koml vaak voor, dat ids w..l voo
is, voor de andei ecn flinke lijd pu7?

bandigs onldekl. of wcei u iels d
lijdschrift l> laal het o

men vervoegen als

•oor de 128K-gebruikers
ijn cersle bijdrage in die

an /.ijn hand, die

dcvolle medeweiket zullct

>cl bet (Jl. ...r.kvl van

M programmers hebhen
ieht /.in door krijgen on

ivenswaardig inittalict.

de een id van/clfsprekend
en koU. Ilebt u veil

in geen bock of

a wcten. A I vast bedankt.

Tips en hints allerlei 2,
Oeps ! Blunders en miskleunen
Valuta-lijst voor Spectrum
Matrix-poker, een origineel spel
Gemakkelljk een nieuwe tekenset ontwerpen
Opus utility
Drie utilities voor de Spectrum
Snel en precies rekenen op de ZXB1, deel 8b . .

.

Curaus machinetaa 1 op de Spectrum, deel 8
128K : organieatie van het geheugen
Software Service
De baaia van BASIC, deel 4

QL : uitzonderli ike toestanden met exceptions"!
In/Out : gezocht en aangeboden
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C3
"

;

C3

,^K'S:^:#^i-&i:v> >

128K + Cheetah
Specdrum
II >| tf K.... U ,| Huiwn I.

alleen in -ISK-i

i:s K. in JKK-miuU: '

Missrhieii In kl die It nc

uel l.ij undere soflnan
Bedantl. [lent .le Roo

128K geluid via monitor

Shadecopy : extra info

iv I
' iduhMe dichllieid

Vptptes. » ii«ii

Sprites op de QL

sloal een lyploul i" de

H i;- li • .--

Geleen gebruikersgroep

In (iclecn Is ei een {•eliiuiliff *

:'i,„.|- opgei n. iii. \ • << il«

Eeiilleieswi'iilen Ii-i Jf
Maws : iwmh Itoiuakl op mel

R, .1. W. Bnuwens ou nowmei
044«0-76529
of mel heer Kuhles op nummei

Kortere programma's

tienmUen cijfers tan
bevntten. kau hel tie mi
Icmeil nm alls geliillen I

"VA Lien".



Waiiiieei in 1iet pmci ;>imu,i v

dezelfde g*tattefl wortten

gebrufkr. IomH lict wins cje

moeite om ecu wwint>ele le

laevukl. Ite

lei '."h'l'j..-'

VAL-method*, ilk' liei voni

heefl .tui K nw soettei wei

ook :
eebrliik COBB. In [.la

van bfywwwbesid :

LET a=VAL "6S*& bytes)

I ET s=CODE "A" t? bvles,

Software ruilbeurs

-ink mflware lieefl dal

nifl meer ^ehiuiki Die

i liel wires onderaan Jil

wflwoM nil L982. kiijm de
nEendei software nil

Jiezelfdc |.eiK.de terug,

Mcode efticienter

QL real real time

h: IJI «]. .litrl -,..., II .11

de i;l «... ..lll.lj.l-ll

Vandaai .1, k|< c

>k n
i „ - . di al< louwp,

. i. ,

[Wh, Fogli 1. 'i 1. .: IJ.-lill

k!

'

i.Mut^oiTeen 1

... k ' "

M
'", erdon Jn.ewii .il

..,„ 9J0 1 ,.| ;

G
!'

10

, 1 imhurg
,.,.n J.

•\\ Hnsiell
ii. kk'k woi

.'»' !

Diessaltde gebruikersgroep
mclddc oils bel besl.-inii Van
databank vooi Ql gebruikt
Micmcnn. lei. 011/254736 (

1(1(1 »»l |,a„,l BBS

.ill Die

Qt-tip

wamieei «. ecu ge»iJM8de
>.'i'it ei ...ii l*i dezelldi
ii.i.im it. Men wepwhiijien. Mi
foolkii iJ ;.iii dal wel. ujii.I.h

die new- meldl d.n d.i pro-

nkii u..i .ie telkens

aw in.men up....

I. el vnigende

..d..:. op tegeb

Wafadrive cartridges

In o.m klfine Sim Li. .'•... I
..

hei vooi ten asnlal i-elu mkei-
pfi. bard lieitaan

Neera bij> beetd de « .'I.:,:-.

in-, ..I.-. . j i. c k.iiiit.i rij ...in

voldoende wafei • ...

I.i .icdcflaml .. Iielaas n.eK
verkrijgbaar Gooi Uw wafadnve



Wafadrive Toulkil ; £ ".

Besteladres:

Capri Marketing Ltd.

24A White I'il Line
Flackwell Heart .11 High

Bucks. I1P10 "IIR
United Kingdom

Wij liopen dai r hiei zuh

Patience - OEPS !

de lishue* van hoi cp»l

nisi l,i,-mmki Iv

Kh.i tin lU-.-^-lltU-

1

v.-kT-Ml,-)"'.!,

1
I
'i, A. \l. N, () P en U

M7El«JC1RmiUO0:

3liV*moononnm
;

nnoowjoia^nwxx):

"0OFC66667C6CF6aa ;9
•DOlE6OXO6O67CO0 : 5

1

O37t5*lB181Blc00: 5i

•00666666.*CK 1800^01

, -IXHCMMJJU.iOSCHOiB

. •OfKOMBOlBOCDMW;*
"OQSCOCOCOCOMCOO O

-CXHC&2F060/A f I (X) r !)

-000078CCC CCC7600 : a
E0ftOi'C6666WC0D; Fl

-OOOOJF666066MOO : V

-0CJ86C7B«W:66JCr2
-EU60?C6«66fi F 700 r8

i80D38ieieiajcno;*.

-n0nO6E5JJ030?8rW:Ai

M8187E18J81BOEO():i

OO00663c1B3C66OOrC,

000066666AJE067C:6!

OtXXJ7E«ClS327EO0:l.

-0C1B18ffllB18OCO0:5

Oai818181BiaiSCO?
•3O1818OCI8183O0O:&

•v.cixxxxxxxxkioo ?



NeJeilandei i.i he

Hi|.M .Mil |.|i.f I .;,!,:. I 1,1 ! ,

biutk mnakt ... Ii . .1

\2 -J talon] . ! - m Hern

50) »orden afgedrukl On.

De twedde I.Mine l>ev.it de
Jala 0111 de code J! 51 te

iii.'kin 1J.- eersfe legeli «ne
ill.' cijfets m bel pL'tiPiiet-n.

pfoi op ••<! lejjel stau

* AND ML wJ'10000:

MO GO 10 110



cr 1 [j/nr

^W STOP

"cod* «/5fC« E 60000

256

890 GO TO 860

.83.669

ZOO DAT

210 DAT

240

250 DAT

350 DAT

J60 DAT

48

390 DAT

208

79 92 9 23? 82 56 10 2

600

264

690

700

56

740

780

..,.

24.0,0,48,40.36.36.40,

930 IF k*="T IHEH LET ce=ec<60

••( ' AND .<*»( AND (i>

--K AND i<990>] : NEKT 1: GO 10

13,1,5,0.205.8 M*.
48,0.0,60.32.56.32.32,

17. 17*, 238. 6,

2

«.»,
24 D 36 36 60 36 36

,155 1

36,0,0.28.8.8.8,8.96

O.D-bI-iab 6;C* * AMD i<1200)::

FOR i-ee TO la-90 STEP 100: PR1

XT i : go io no

111 38 92 H 2 J55(
24.0.0.36,40,48.48.40.

„,,«

36.0.0,36,52,60,44,36.

KOHHA EN AFRONUEN ••

AIM

1000 FOB 1=1 TO (4-LEN tl): LEI 60,24,0,36.36. ,..3.. ».«,.**»*
10)0 LET gI-5TM {INT ((VAL Il-V

1020 IF VAL g*-0 THEN GO TO 1060

1030 FOB j-1 TO LEN gt: If g»(

j

"•e«
1070 LET -*nl*g*

36.0.0,2*. 32.2*. «.J6,1

16 32 .6 1

z..o,o.2............

r'i6°o°DV:°6
» 16 M.°.°.».».».«.«l.

1090

oVd"'^
11*0 CLEAR 59999. LOAD "cede 42/

1130 RANOOHHE i: RAMDOHlZf. USR

4 36 16

9000 Mi 56.0,0,8.28.28.B.B,1Ja

9020
Kn

81: SAVE 'code 42/5TC0CE 60000. 2* H 32 56 36 36 40 2* . M J. ,5

8 16 116

>M&.ftM».».».1

2* 16 40

,32.16.1 M««*M
"m'prfnWtVo-R^I -.r:



176

1040 OATA 12.0.0.0.36,36.36.36.1

56

UTA 24,0,0,0.36,36.56,24,1

(TA 8,0.0,0,36,36.56.60.17

1070 DATA 36, 0,0, 0,36. 20, 24. 40.1

0,4B.16.B,16.16.I

5.92,58.169.234.230,

1260 OAIA 56.2.207, 10.50, 168,234

1270 DATA 232.237.201.17.174.238

,205.128,1*12

1280 DATA 10.42.14.92.87.125.167

,40.57?

TWO DATA 58, 16a. 234, IBS, 56, 15

8,167,944

1310 DATA 254.186.56,9.106.34.

1320 DATA 253,203.67,198,201.2

98.229,205.225,237,325

M 167 737 ,*? 48.251.2

M 1.7 234,60

IB 2,62.0 184.200.

»

.189.5

"«

,33

17 7.0 254.1.56

"

206 40.179 254.8.56

so 56. 75 33

11 60,

,239.58.167.234.60.

5.58,167,234,71.58.1

ft. 34, 164, 234. 201,

3

253.203,1244

1690 OAT* 1.1M, 253. 203. 1.110. 40

,250,1032

1700 DATA 58,8,92,254,32.40,4,25

,224,943

1730 DATA 80.245.229,197,205,156

1740 OATA 8.245.56,1,235.126,18.

1750 DATA 119.56.1.235.36,19.3.2

1770 DATA 61.32.222,201,245.229.

1790 OATA 41.41.41,9,68,77.225.2

1810 DATA 208.58.168.234,46,0.36

1B20 DATA 48.9.103.229,205,69.23

1830 OATA 254.13,225.34.164,234.

1B4D DATA 564.234.58.166,234.71.

1850 DATA 135,133.203.112,32,1.1

I860 DATA 15,15,15,230.31.111,12

1870 DATA 15,15.15,230.224.181.1

1880 DATA 230,24,198,64.254.88,5

1890 DATA 62.64.103.121.230.7.60



M ft TR ]" X ~ P OK ER*::'*::*:B :-- ^rrfflrff^^Wirff iff r }i
1

1
; i ; i ffl 1

1 1 ] 1 1 ifftffrjr^'r-^ftffrlT-^itrXO^b

W. Denissen

liel pokers-iel me I
*> d"Wu'l -

scootl met dene sleneii. krijat

Als kel spcl begint. be-;cliikl

ii over 25 speelpunten uitihts)

en elk spel dal u speell. kosl

ii 1 credit.

Hel spei is globaal verdeeld

in 4 slukkeii. Helemaal onderaan
liei seller m, reeei -i en 14

wotden eelmiikt om n le laten

jien ivelke mogelijkheden u

lu't'ti op em WiHekenrig

deze moeelijklieden kuiit

bereiken.

Lit- seMller! 1 lol en met 12 en

links en rechts etnaasl de 2

l |..l>l>eUk-neii vooi deze warp,

Als u bet spel speell. wuiden
eers! de 5 pokerslenen (ceroid.

Als u hiennee s-zeort, word! de
iviiuiL-tnli' i-dinliiiintit- ziclilbanr

bij M-POKF.R. bij WINST

wotcten bijgeteld.

Als u "NiETS" scootde, h
de bemt voorbij en word! u de

moBt-lijklit'id ee linden verder te

.
I fan p.nan de twee

tuotris M.-HH rolien l»c

«,l.iubil 'it! beide dobbelSteOei

en h.ii win r tan tin op de

verrlfcaal) Omdat
.. ,.., i luidigi

le taattis verdutrb li. h.n

leefl leiht op de

[tonus K dal ..I

u opMienn p. el de
lollen en k M| gi u

lobuel
.-ii i %

d»D

..-.Irdie

- tfaarbij All 1*1

,,.,

Winstptiftten kunl
Mill (if

l.eefi. ,.„
steeds YOOR cen nietiwe beii

ile mouiflijklieiil inn re om le

7elteii in spelpitnten. Pet 1(H)

Ik neb eewerkl dal de teste-

tnkliek is. Min mel nu-leen

elke 1011 win si [Kill I en le incus

iid.d n ids

ii kumien vordiibbeleii.

mdigen en wlfs ver-

l. n.n tiki mi iel \ iillillGfll. IJ.1I IIKI (1.11111

lijk lekke'rder door: bij bv.

WO punten dan bij 25 of 31

Iv-tB' tF u^VHL M(?J THE

T (RND*A)41: Lt-I h=



2tO FOR K=9 tl

350 IF q*.-2' OR nU-

140 IF KO.OQ25 IHCM .

a«(?)=Jt(J> AMD a»(S)=a

al[1>=ai(J) ANO aJ(?)^a*

.il(i)=al(*) OH aJ(2)=a»(
*I(J>^at{4) AND »*{*)-»*<

610 IF at{1)=-3l(2) AND .ii[.1>-.iS

(t) OR at(1)=al(?) AMI al(t)'»*<

) THEN LEI c»="? PAAR": LEI J-40

620 IF a»(1)-at[Z) or »*(2)=>t{

I: GO SUG WO: LEI «(8)-1

B-0; GO SOB 20; CO

B iV<l. GO 10 5S0

B 1210: l£1 w-0: I

H(3)-1 AND .(O),!



4XUINST

M-POKER
A
T
R
I

••••
• • • •

• •••••
• • •

• • t

EXTRA
M CIJFER

MATRIX

wa1^5
d.qd; UER:

EXTRA
i MATRI>

I.-JORP

HELE
i UINST

KUIUT

HELE
I UINST

KUIJT

H 2X UINST

CREDIT: 24 UINST:

©



.12.S,.M.*,.».Z,.2J,t>..ZS,tl,.

5.2.-».«.-36,Z..12,0,.5,0
690 DATA .25.0..25.2,_125.S..12

.2. .25,0, .25.0, .25.?. .125.3. .12

700 DATA 25.J. M,5,.5,7..Z5.3
25, 5,. 5,?. .1875. 7,. 0625, 8.. 125

?10 DATA -1B75.7..0i525.a..125.7

,0.0,5,3.4.J.5.J.7.5.2.6,oio!o!

.5. 3,*,3,5,3, 9,3, 5,T, 1.5.7, *,S,

,0.0.0,0.5.3.1,3. 2. 4, 4.*. 5,

5



]''<"
MTA 2.2.11.4.9,5.7

7mm ht'« ™ ww u

]

?7° ,32.32.32,157.158.5

jr?«n»K^« >» » i«i

i«B MM16
^'tob'ww

1810 MM 32

ISM MT* 32 32,32.32,32. 147. 151

32 3
.

54 153 5

4. 157. 32, 32, i< .32.32

32

?

32

32.32,3 .32

155 15 155

1880 DA * 82 2 164 32

1890 DA A 73 2 164 32

.164,32 32.32

"•»•«

1920 DM* J' 08 36 56 36 360

v-n DMA 32 „ 224.0.0.0 0,0

v"'
DMA *'<

0,0,224.32.32

2000

DATA 32 i'

52.0.0.25?

tMi

OMAO

126,126.126,126,6

2080 (1 (1 11 12 64

£EZ^
0.0

2110 36,36,3

Karakters

Il» I'Mhii
l
ii..ei-iiimna is .

Iiei 7el( pntwer.pen van een
uieuwe lekensel en el UDG
vooi de SpL'tiium. Itel werk
simjiel en duidelij k.

:i |>n:i i stuki'

.i-et'ii * ...II Jia.

i'siceel niet 0111 "[> de reaels

.v:,:ii..|. -I.i.il : "RUM erafisdie

elters", cU letters tussen de
uHhiiliniiMek.riis in siiitisclie

node le tcpen. Du.s etrsl caps

.lii It en i. en dan de letter.

ijlljes. /onder caps shift)

trdei "ijsi hei prograi

ichwslf nil. Het s

s i. tie /elf orrfWO i, ken

m em prograom .n »ili

[nt>ete i IIARS 1

op ,i:i' bet eigenl

I \ks POW i
•

... 1 -,1k, II 1

MMl, hei om UDC'b lm.i1

luript..



F imikt'170 *«B POINT |«.

T A-lMlSOOr

I A=65S68:



OPUS DISK UTILITY

Dit \ tebreide bag
s bedoeld voor Opus

biscovery-gebruikMS, die niel

zo veriroiiwil lijn met machine-
taal en loch wal meei mei hun
0]>ns willen iloen. dan alleen

,,;,!,.
. Net i

, da!

.de

mdei boudspnsig

aanlal wci..ien die de fihs

beslnntl. e?n (ile wissen. eei

nieuwe scbijf formatteren.
catalogUs op papiet print* n,

de lege sectored (nssen de
divei se Files uithalen, aaai

a-n andese schiji kot>

scliijf een audew naa

LET OP :

Mel profliamnia iverkl

Je lAWHll-toile in

werkl Eewoon reclil-loe

recht-aan. Hel wnrdi oestari

met RUN.

Teiislolle HOC dil. nellithl

ten ovei'vloeik- : op regel Mitt

wordl liel kevvvord 'CAT
hedoeld. en niel de lelleis C



318 LEI (r=D: CLOSE Hi-. CLOSE #

Y**5: LET j=COI>E ]WErM5:

eoa din itus): so s
HR( 10:CHRt IOjCIIM II

FWNDOHI/E USR M.Wf)
: I



2007 Li a»=V

EH~5tQHX.nO "! LINE 0'

R. Uittenbogaard

VAR-58000 :

een variabelen -utility

Heefl i k wel ecus een
programma. waarvan » denki:
welke variahelen li t- 1? ik onk
alweer eehruikt? Toen Lk die
ervaritte voot Je i'-le keel liarf,

Llr.dK ik bij tnezelf: waarom
geen programing maken da) de

«C i='n dilV liel rt-sulifiul:

VAR-58000.

De redea van de STK* ... AT
is dal USR een gelal oplever

Om di! getal niel op liel

scnerm (e krijgen. word! hci

vervnlgens niel eePRiNT wo
(denk aaa de SO serie over

Maai waarom eehiuiken we
niel liei ia tank toegepa&e
RANDOMIZE I'SR SS000 '.'

111,-11.111: VAR-58000 Itiesl

I de lijsf

5 PRINT SIR! USS SEOUf] (I

RfE5E6Ea3?B£F!f F
:

5



•Z1«FSCDClE«1»8:ft

•2)C1?t?57DCM3?D:6l

riC1SE2CD710E6F1:fi1

a5aHJED4BBFE309:0:

FILL:

een grafische utility

leken, Ik lieb zell geprobeerd
ii een FILL routine le maken
e IEDER tiguur kou iirklcurcii

Ook van dil programmi
een HEXENMAXER-1
gemaalM (liel program

ling

FILL_L1ST), NatuiiiLijk kau

deze CODE .ink iugetypl worden
zoirdei c!e HEXENMAKER :

met een sonde HEX- LOADER
moet liel lukken.

Het gebniik van dil programing

POKE 60001.(s-coorrflaaai):
POKE 60002. (J

-c."irdinaal|:

RANDOMIZE USB 60800

ingekletmG

Wfl1 helrell i(e kleuren: de
routine re.iueeil helzelfde als

bet PLOT-cumiiiaudo. dal wil

Kiggen : INK. OVER en
INVERSE worden K-pnald. ers

PAPER. HKHiUT en PLASH

Maai I IT OPfl AlB de
computer in OVER 1 of
1N\ T.KSH I slant, konil de

itikleiiteii : la

i

j Mijfi li.ingL-11.

Zorg er dus allijd voor eerst

in OYER II en INVERSE I) te

scbabdsn.

D1M»7210WX»M?:*I
JtfS«5C5C0H2Ml;C
-0CCDB6EA0DBiZOOS

:
61

-OC18EF0DCDflGEAQC;A:

B/?O35ri018E«MCD:0i

-A6EA0SH 720030418:8:
-D905CDHSFAQAB720 : 5

1

-03051SIE2AAFMA7:9l

•ED7ZC8C118C5C5CO:*;

'Cf22CD05;uClC9<VS:El

CHAN -59000 :

een kanaal- utility

Het programme CHAN_tIST ii

crvnnr eemaakt on door bet

pn.maniii.ii HEXENMAKER

HEX-LOADER, nal Linriijk i.,>k.

Vergeel in dal geval de
checksum (achtei de dubbele
punt), De CODE is 285 bytes
Lang en begin! op adres 59000.

Mel programme werkl als volgi:

typ RANDOMIZE trSR 5Q000
en op bet scheim verschijnt in

de linker kolom de tijst van
streams en in de reenter kolom
de lijst kanalen met specifi-

calies. Voorlieeld : typ

PRINT #K Mlinjll nu dus
iia.ir de primer, nmiial #8 aan

kanaal "p" eekoppeld i;.. Maar



Nn is hel wel 7

OPEN if.V'mU

OPEN #5, CURS 0.1.

is ketwUfc. CHRS 3

OPEN #6,"#M0

volot'iis do liandluidius

dus oote

OPEN #6.rHR$ 3.10

CURS 143 (grafted] sv

toels S) veiwijst n.iar I

"CODE " kannal. Dus;

OI'EN #Q.C'HRS 143

inu.cwikki.-1iU

Ecu under leak grapje

hel i

jeltl

.(.CUM 3.1: PRINT *

i,n #3 aan #3

lekeiieii dal hel

ijii baagea. Maai
el niet: proheer hel

Ik Imop dal ii dit program
nog eens kmit gebniiken. ;

de kluts kwiitgeiaakl bsm

W-590OO-, 59000.?

-miEMFCKWlDCOO E

"?AilF5canD5C3E?OrH
• D7 3E70D73E2307*0:6

-6911*B8B197fD7?3

-7E07SE17D73f.OAO':C

-2BFE03?83Sreto28;5

18F6iEOBD73FOB07:D

B7.it??B73t3Ht)/?1 -

?730383OS931!D31 :C

313l3J51M313*3lrC
-KB0535*5245SUD;Ci

-171MOOl31S41^E/,E:Ol

£111 Iiit!

IIESCIIERMEN
VAN JE EIGEN
PROORAMMA'S

Velen die bun cigca prop.iamn:

sclirijvtn, /Jen niel graag dal

die programme's door

jan-en alleman maar bekuken
worden en veran.di.-rd wordi-n.

Ilieronde. een aanlal

•POKBs' die een programma
alvasl gedeehelijk 'op slot'

De I1REAK ioels uilschakelcn doc

iBl: POKE 2.1613,100

Do EDIT-iocis nitschaketea net:

POKE 23756,0 maa
piDiiriiriimalijn 10 r

0. (Oil gddl aUeea

POKE<PEEK 236371 256*

PEEK 2363S).255:SAVE"oa
LINE 0.

Dil MERGE-proot maken



gm ' m '
'

* |

Snel en precies rekenen

op de Zl{81 (8b) ]

H. van Abbe lesl. nil niel INC D ill de . een verdeu . ,i -nelline -->••

NEXT-DIV1SOR-RTN, heefl ... ''- - mogelijk !.

geea betekenis vow hel zoEven bel PG van f.Eimr 3 van
geooenide PRIEMgelal. image

-

tcgel SO. regel - le ni.iken;

lien gestopl wordt <32?68. daardooi kumi de liei vaalut

OPMFRKING Vooi priemgelallen 4;o40|,7:K(l ,..!. ,-,kl,- ..m,.,I...|, l>

is INT SOP. N crliiet 65535 .,.„< in \ \Rs le naan ea dal

Zoais loegeliclil hij de bieiigi deie tijdwiea)

l.fsjii-okin'e van FAcTOR. aanwerig. vandaar T I s] END
tediaasit SOR N zich "ranr" in de juist getwnide RTN. In Ii.mii i 9 vail in de mn.
v N 4294967280. In de lie! "g'evanriijkste" f'RIFMgelal ulaall Op dal de vnuiherlden

CALCULATOR is dal gedrag is dan ook 4:04067270. ( 1 K en S veiu.l hel si.elsl

ecutei aadeis dan op grand van ».'.<le» ontboaden in HASH 1

timim 7 /mi worden venvacht :
De hi i.'lk-nde 4 getallen

INT SOR N i.s dan nanieltjk TIMING
3U0O hex en niet 0000.

In figuui o slaaa 10 zci'n kleine factor kosl in het

Enerzijds beteken! dil dal een voorheelden van onlhindineen BASIC-FG 1/7 sec per

korieklietei in. \ ergelijkbaar gennmmerd' A l/m S, mel de factor, in hei snelste MC I'd

mel < K J5ti) in de regeis J? en 0.23 see pei Faelor.

50 van figuui 6A nie! nodig
is. Anderiijds /.nu de onlbin FACTOR hel ve.korte BASIC-FG Dil versch.l in benodigdc li]d

ding iiissen N=4294967380 en I'AtTOR "Pobl." ais besprokeu is vtmrnamehjk le d.ink.n ,, in

Dal geheurl echler niel. otndal

alle betreftea.de eetailen ook

FAcTOS -Snlr." helralfde I'll van figum ' Ik act ''
.

I
-l

mel de snelste DIVISION-LOOP ook function*. 1 i is) pro. 1

deters 52768 1 8000 lies) FActOR hel nil beliandekle PG in tie M( Kl \ .an FAiTOR
bebben, behalve 4:94067201.
Dil is evenwel een FRIEMgetal Twee opmeikinpeii moral ;

en lie! gevolg is alleen dal de
RTN delers >32768 voor dil - hel verkorle BASIC-Fli is

bewnsle getal niel Dnderioeltt sneller dun hel oorspron-

Fundamentee! [out, maai zonde'r kelijk jinii 1035 door mij lalleu en getallen mel giole

kwalijke gevolgen. gefjubbeeerde dat herhaald Eactoreo. Daaroaa i.s deze test

is in deel (6); daiirom zijn NIET iimevoerd.

In mijn vorige arlikel heI ik de eerder genoemde niaximale

ee.sU'ld dal in legel 1111 IF rekentijden van mini 7 De lijdwinst van de MC-KTNS
D=l nodig is I'ij hel onderzoek minnlen nereduceerd lol 6 hlijkl 'I duidelijksl blj

van getallen :• 65521"2. Die min 41 sec guile factorea : daar h
FActOR tol :: maaj /

als hei sndsie basic-I'G.
Vooibeelden : II. 1. J. L.

M. O. P en Q,

Zoals hiervoor veiklaard,

vootbeeld O exlra sne
>nd door de hepcrking

de delei tol :" 16, Anders
S de hellinligde lijd l.'ijllil

iemaal xo grool.

FACTOR gebrllik I de no



eel alien nu'l erole ilelei.s ul .<!<kii. krija ik allijd

PRIEMgetailen.
'1,1':

'

onaeliike waarden

DELING -PROGRAMMA TOT 2**32 £?& waarden.

Een ee
bijvooi uvld :

DIVISION-RTK en net

"at in.i k.ii'' v;m bet quotient eeii EF'Ax Ay'zz/'-l/C.M'Bli

exact DEUNG-PRQGRAMMA
v,„„ nel.ilVi, L„1 .'" v! kin mei Aj en Ay ee.i van de 5

worden pemaaki. Omdai ik ine STK-i ustanl CODEs en 7/

realised dai dil vooi velen ile 5 bovengenoerade
ii< 'u liiinhlliivkviiH. ki>sl. uls ripei.nl i 115 CODE*.
"toegift" in ftguur A lie)

proa rani ma. W'ie,

nf ik e

Ni. de Mwlete besprekine van ,ii. wel .-. V)l /1'1'n inij'n lun
"

bet eenvoudiee DELING-PG van Z.NSI's waarran 1 ecu IIMF.X

LET OP

no Na adc

volgw die

nn uitvoewi

ilooipeeaan

prie

40CD li\\ wordei

,1 kennis c.i:

W1E KAM HIJ HELPEN

Zoals blijkt (lit mijii in dil

peciodiek aepubliceerde
MCK-utiiifi maak ik nuliig

gebruik vnn de met de
CALCULATOR moeelijke
Lpei.ni.nis'. Maar de aan-
diuhtii'i"' U'zei zal hebben
bemerfcl dai ik de
'COMPARISON' operations :

NIET bsb gebruikt. Tenvijl

loch lot eellv«,ii'aiu>.-i"i.iiitii1 e

zou hehlwn BeleirT En wie n

keni. west dai ik zo\
mogclijkheid altijd benut.

(inarne renklies. v. .1.

;ll!iiilli
ss

tlx-
BEiilli ;;;;'

iffEjSau" 'EMS'" %".ip'if'

,
S!

. .,*fa
MS!::!!

EH
!::!!§

ill:
a K".a .... ...*

,0 U»BB1 ,HL l/rr &IHW11I

Jr. 11.11. vail Abbe
Van dec ])<ivslaan I

2241 pp Wassftnaai
Tel. 81751-14216

«BSS^»



Cursus nachinctaal op de

ZX Soettrun - dee 18
M. Dijkema

Wat ik mi pa beban.klen
beeltUchena. Ptobeer eei

volgeude programme nil

D fOH N=1638l TO liftb

vl- ,.- v .-,..\ bebl geke-ken.
/nllen

(
P ivel enkele me.knaai

(iijheJcii sijo opfn . I

pixels genooiul Ook is ei aei

dee! wan do kteureo ei ...

worden BP|H>ked. D.l heel hei

schema W. bebbi ..

he

iveuilieti is he I pitelgedeeile
i gelijke delen eerdeeld

!lt drie delen worden Op
jrllde m.uiit-i ingedeetd
'"1 df eersle dan .1.

!
t, .! . I. zeMiendc en/

i en mei de W«. liji D i

.h de !d< Njn mgevuKI de
e en?, lol en m<

:eindelijk de i.M< lijn .-

tekend t >..u n i konil . en
Iseod pixelblok -.-in de

A Is

ku .

'.

M-aermregets, pixel-tegels e

nf een imeladre;

breeille van hel selivrm 32 is.

Hit MltJl OOk voor bet

attribute- gedeelt*; Inl.-i

lijntje von hel pint'lw.lc.'lH'

is S pixels (2 lol de niacin 8
= 2!>(i) breed, dm op Ji-

breedle van bet scjierm kujinen

256 pijjeis staaa. D'U koml

b,-i n.mmamlo HOT afwelen'.

De BQQEte van hel seherm is

Dal laalsle k.unt praties

overeen van wal we van PLOT
en AT weten ah we in open
schuiivv nvnivii dal wt up ilv

plolten

.

42G0..#«1F en'.u s

402O..#4O3P 9e reg«
4U0.^#4UP lOe regel

.(#4040,#4060, #408<J,S4tlA
#40CO.#40EO)

#4800..#481F 64e rege]

#5000.,#501F \2Se reeel

*'?SI.IU..#S81I' le allr-iegel

#5820..#583F 2a ,hii-rtgcl
:. lol

Mv.llli../,' SAFF Me



Het sluk rl ... ,2 slant ook
in liet ROM: we kuntien nel

goeJ sclirijven : CALL #22E

Ucl echruik van de loiiliiie i

i,ls volat : II = X-coonl. L -

1 CO&rd Hi
i

uitgang van Je
: 1 1

1 -jii\eladres. A i:

,A\,y . Nu
pixelhit

pixels op 1 j.is

is A echter 0..7 maar we
iiioelen mel A hel juisle Ml
a:itij>i*i'«ii. llel Ode li'l en mel
het lit hit. Dal k.in mel de
voleende rouline heel vine

N.B. #CB C7=SET O.A
#CB CF-SET LA
,'M 11 D7 SET I, A en?...

Tas wel Dp .lis je bove.nsln;im1i

lecliniek isd'j eubmikl. je

moel wel erg Mk*» wui K *aa

?ijn wil je liier geen loulen

i dere en voleemle imiti

uolgende
:
\ Y woidl

linfcsulldel eL'ki./i-ii. 1 >.

ines zijn aep^iiiiiideeid

de kmtsle. omdal ze nn

.I sdiei

ecliler '^•rvL-iV
. kK-sl /ullei

k anders nil

rolgende



lupniiE : Hl.-.illril'ute-adres.

1'iliiaiie: ran-l ills HI. niel

'lei auributegedeelte v.ili mi attr-adTes, B=amilal
attributes verderep. Uiteang :

111 adres van bedoelde
attribute. Be werking is als



r lie! s

Nil eeel ik ee

lie- routhas 'v

De aatd van de routines is n

ik' uaam te balen. Een > $fe

coilidinaleti en een Iweede a

.. Dus bv.

de r nlu,

codrdinateti
adres ontrekend. De coordinate!!

moeteu altijd van de vonu II V
en I.= X rijn, dil geldl 00* |)ij

hel nil de itiuline komen. Dus
ncpa Is de nuitiiie die H=Y I-=\
coSrdiiiaten tooi pixels

ve.laall uaai HL-]>i\elndie<.
(A-II..7) Dese routine hailden

we nl aemaafcl oniier de naani



uul

georganiseercT
geheugen

R. Uittenbogaard

Zoals bekeni heefl de 7.X
Spectrum t28, [23 K RAM en "•

K ROM He 7.Sfl mitriinfocess.ii

k..n ethtei maar lol 16 bits

adressereii. Jit is M K. Hoe
heefl sir ("live hel Jan tpch

vooi etkant gekregeu die extra

K' = in de computer le kiijerii?

Sir Clive heefl een slimme
lethniek toesepasl : hel

BflK-uati! is midervci-deold in

stukies vim iedet 16 K. Deze
slukjes iKiemeii we I'AOlNAv
Fi Eljn Jus 32/16 twee ROM
pagina'a en 128/16- aclil BAM
tiMina's, De ROM pagina's

eieiken (kail aJresseren),

>e twee ROM pagina's bevi

r liet [idiu ! Mite
HAN OPEN leverl dal HhiUii
ROM 1 is de "oude" ROM. ROM

I de "nfeuwO. De Iwee ROMs
irliWn ,1ii.. ;i.L],-.-.|. 5 -i,,ik 11(111(1(1

im U31-F1-" en LOOM) \ m 13JTF.



4000 precies dezelfde byte is Dil sysleem van tnfomialie in

il< s rooo. <nr.<: is = n < een ,
•t\ waaruil niel gelezen

s seooo p is :ci "

e 2D000. en?.
i kopie in RAM . in we tig iv

is. niel u.iiek De ki.-ut van .1.

\l ..i h . weel je nu 'vclke BORDER wotdl ong<slagen in mel een oiai him

aijina acliet is. ••> bete.

loe kiin |f fen andere pagiiia
bils 2.1 en van pnorl 1 1 h

Een kopie daarvan is n in dr p.ipii

aetjef makeu? Hel anlwoord - in bits 5.4 en » 'an de mhoud
e ?oeken in ceil mpul outpul
,-o<.h Poori Tim. bevai .ilk BORDCR Iv,. .-...<• mogeo wel ( Pl.i /,-., .i.n nam bet mid.!

pfonoarie (zie lienui 2) van een onbckenile roulitft

HeKis lain je meis via de't M" .. .. '' ' kans op eiasi

pouil invoe.en Maat dai is

eeen r.imp. want de Specmim boognil ..-.schilleri

hceft een men-v,.- svsteernvari pagina-wissel niel mei de

ihek- die precies dezelfde

info. i;i.i:i,- . i.ii 1 1.- iii> in'

.

lysteemvariabele heel H\^K \!

sch.ikeld Mi ?.e ve.sd.iHeo. Mack gemanipnteerd warden
bij . i . . 1.; cone .| deiei

eevillen 'd'e svaarde fn de HO PI SH .:. POP ul.l, ,„!„•. ,,

en heefl adies 5B5< 1: tf-U&jd) .,,,,.,,, l.e,M. ..,1 Iv l«,l(h| U rjok ( Ml en RET). .1 de

Van den- luit bepalen bit* 1 mn... beacden ad.es C000 si

en 2 hel pagloanuflWel van d. < II 1 Mi;. u.„ „:,„„. in HASH"
RWI pagina die actief is en i) De byle nil Hank \i k

bit l die .'• aciieve un\i 7FFDh. Pal lr:kr niel
l.,r beite ei word. •- opge

pagma- B.I 5 alujd
kev. .....rlr-'n"

rowel H Wk \1 il< p.-..
eeRl SI i blijven ... i 'SK mode,
ande.s knje )< een comptele

bin lie! eclrii- pagina ••

Wl .k mil pagioa . 1.

ciash die df 48 K modi Poo dai terogie :.

.i;-i bakell een l>M.' uitvoeren nasi poorl ' llg :.l II. 1 Spd lllllll S'.SI

:i 1 i> waul als |e mei .s ,r namelijk niel l<l ee

uitkijkl loopi hel mrr. It ,i. ,1., >.: van elkaa.

zijn een paai dmaen n'ftai \e
verschlllen Als je re ..: de

teltening taee wuei liouden
^'y^ih^TJr^iiulk

Id ORG WT> ;»l Invtrtlw; wl logor d«, coooh
volgi een crash

w ld MWII ,*l™-"
51"" ^ All,-., bij elkaat leirli dil lot

/nun'" 1 U.I
'""

/"."V.mi

eo ob c ;vw .ndcr pagma- inlorMl ic enkol voo|
L

ik-'s
|
'iit

1

|'iim'V:S

rriiiline beneden COQOh liepi

.»»*»»»» SS&•">»
De routine is van conimenta

De volaende keer ;al ik o.a.

na kan acliol -orrlm gcflall. bil ' van (BANK M] behai

STii","^^."""*"
*. net (win.-™—cr on dn

commando's POKE 23388.2-)

POKE 23388.16 ptoberen.



if! i

UERZAHEL
CASSETTES

sterfiW 128/ laswrd 128.

OPUS
SOFTWARE

DISCIPLE
SOFTWARE

UERZAHEL
DISKETTES

i Opus urogram';



OL-SOFTHflRE

*-.«-«,
.. / 125.00/2500 BF

Abonnee: / 110.00/2200 BF VFr?a*eldislutrte_S.i^DS0O^

02 Heroccwro

/ J?9,00/i5RO Bl aWast"

1

Sprite* Oosiqner """s

/ 510.00/6800 BF

Ttirt, O.Erny. Space Simulator.

Znnee^
.. / SW, 00/6980 BF Abonnee (3.5- Flo: / 17.5073

Arxlere L«»ri: (fin) / 25.00/5

SPECIALS

5-01 Special 1: TT-S Toolkit «8K

voor proflr auncurl loci, Ned,

Himdleidlng. txi gaiim-toolkit

TMCE,Ftmt,MNUMBER.IWWE,itll .

iictrpB. 5 uiii,ii« veer:

. MnVinc! ft,2ziatl/M0 Br

S-03 Special 3: Utililies 1 18K

COPr-Bl.COCY 8S232.

> nbsww: Il,iu'o0/2i>0 hf

5-0« Kisolt DEVPAC 4. cointio
Voor (8/128/12B-2

voor., .ll.59.Oa/1180BF
> Abonnee: ll.53.0O/1160BF

5-05 Kisolt BASIC Compiler

voor ii.vS.OO/I'vOObf

> Abonnee: 11 .E5.O0/17OOBF

S-06 Hisoft PASCAL 1.7

voor ,..!l,95.Q0/19D0BF

> Abonnee: II .85.0O/17Q0B(

voor ll,S9.QO/i?Baaf
> AiionriM: 11 S0.0O/1600BF

voor fl.v5.O0/19OOBF
> Abonnee f I .85 ,00/l.OOBf

tielioren me i Te

Sped run tot

vcrpla.lten. >u

Beluisch

TASUOBB DS1C

Spectrin In ton!

T.1SUOH0 128

BOEKEN DL ;™ ;::;;,„

ion. Original* prlji 11. i',00 per

QL-Bl! introduction to suiicrlintic on

the Sinclair OL mull. 15.00/300 BF

i£8. nr r, u vo
• 2.

OPUS
SOFTWARE

511W074 l.n.v.

000-1 5926' r-M I



Be basis van BASIC - deel 4
j

R.-J. Donkers

den, maar hel alum geprczen 1005 PAPER V INK 1: BOBDtB 5; C

Hcla BASH De/. HASH is eea
'/...sis it m dee! 3 reeds v..... sliiki- mlhreiding op bet

/n hup, aanroerdc, was bel mij Spectrum BASIC 1-aicr als we dc Regel inns ,e \ bel -. Ii.mi en
door diukkc werkraambeden inert begin fase aihier ons hehlien. binder in een bcpaalde kleur en
mil inii).<-1i|k vcrder .1'. bel inllen vclen zeei /eker ook gehruikl donkerblauw vooi de
programme le bouwen. 1 )ji hi 1 Beta BASK ,.... -. ,.i. i. leksl (INK) en mattkl hel stberm
ccbtei to dmk ton n\n dal ik omi1.il dc tnogclijkhcdcn van de ..hi-i.pl vim.i oa/e rouline.

/ell's een km iiium ovetsfann, Spectrum daarmce aamicnlijk

d ik bclaasook met v...,r knnnen wnrden uitRebreid. Allcrcerst gaan we conlruleren
zien. Mi)D excuses dan alien ol er een bestand in hvl - -

die > i smati utileken »-<« bel Maai <m e.-rsi even lerugkomcn Ren aanweng is. Is dal niet 'I

VCIVillR op hcl sleulelcn. Ook aan ous . i .I dan moeten we een waat
programme in wording kan al scbuwinR kr.jgen en wl /o.lanii;

1 on Reluk (ol mini ik spreken ... i. .'. !.. wurden. Madrum /al dat we oak le /icn krijgen wal
van .......-!> . was J.ii ilt s.i. ik aan bel cind van dil deel we dan eersl moelen docn. We
. tail (..J- en.go vcilraemR een aanlal voorheelden geven, •n...*i. ii namelijk eersl een o(
oplicp, 'i l.ii ik de-u keel wal die met dil -.leulelcu' tc ,.mlci besland lule/in van lape
.=..-.< ,d de tijd tu.,,„ te til ii. ik. ii hrbhen. ol er een aamnaken, Uaarom
lea. I>dl fi-efl mij dc gelegeii sprak ik in hel vooralRaande de

. ..1 on w.n i ilia le •.( In i|v, ii hoop ml dal ien ledtr die de/i-

VKRDEB INVUI.I.I-.N mi' villi;! mmiddels .uu bel

In .in! 1 van d«K rucks had ik VAN PKOUKAMMA mil is gewecsl met dil pru

het at Renoemd 'til sleulelcn >: piiimj en al een hrsland hecfl

uu puiRiauima's. Dal is he! aangcmaakl. Als je dal nuu wel

mooislc wal ei is en juisl de W.i.u warcn we ook alwcci lilij gedaan hrht. dan pluk ,c nu de
i ii. i. i . .i. i i.i! . .i- la! dal veil sicken ' We bebbec bel ruwc vruchten van je ob.nl
".,' niel helcmaal io7ien. maar raamwerfc upRczet en bebben de

. fln k hi, Of 7ij !.,-,, ::,!., ui-.ni i i.iiinii.* en ih' iip^lag en ()m tc . hi. pi. s .. ul er al een

al is en dc laaiangst nvvrwon
. ... (online mgcviild. Judal hesland in bel gebeuRen aanwc

... .. beefl, /-I hi,/u| ..... /.II we al een hcelje mol hcl pro '>'. is, kunncn we eenvoudig

iM.m sleulelcn aan program ma's Riamma knnden wcrkrn Ik ho.ip (ien aan dc waarde van de

Je kuol op vole man n-ren slcu onk dal icdereen dal ook Rcdaan 'cool rok-\ U . ... 11..I, Ii dan

t.-lcu a.io je eigen programma s. hcell en iomtddcls een a.l.cs- /•I er gcen enkel adres in hel

»>als bel '.i k.ni mogclijk of ..ii I.: .i..u,l|e hcell npRebouwd. gchcuRen. Is cnnlrule Renter

! •'... • kunncn we dan aan bel dan (-0) dan ul er zeker een

etc. Ook bcslaandc com mere icle wrrk en de ineuwc routines besland van minimaal 1 adres in

program ma's aanpassen aan je uilpioheren het geheURen,
eigcn ideeeo en wenstn is een

hele u-.M.i. '!- Uiicraard mocl III 1 OVI -K/.K III In BASIC verlaald <iel boven

je dan al de nndigc crvariQR slaand verhaal er als volgl

bchhen en hovendien het le \U iv. uillen wclen wie er al nit

i -* rim proRiamma ,;....! k CI lemaal in ons besland vmnko
l ... mooi voorbe. l.l van /on men, dan is bet bandiR dal we '010 IF conl-oleX) Th(n CO TO oC

inpassing . I in nummer HI, de complclc .. kunnen bejrij 10

waarin Dis Ai Schoncveld een ken ol kunncn afdrukken op
h.lc (I'l-li. .i.iii |i.i\m in., ii (iii.i ii papier. "l>;iT « 7 1 Er.c
i . . ! vow dc lekslver werker

Tasword II. 1 1 gebrnifetc htaj DeXe routine start op rcgcl R|N1 JI 18.1.-I0EIS (EUTER] YO0R

TOM niel bel Spectrum BASIC. 4000 en cindigl up regd 499'). i-OOFDHEHU'



P.ven in "i koil de/c regeh

verklaren moehi hel niel direct

duidclijk "i"

I" repel 4011) conlroleten wc of

'cool role' grolcr dan is. Al<

dal mi is, dan gaat hel pro

gramma verder op icgcl 4050.

/.iiuiiro wc namcli>k controlereo

of contiok dan'kii]geo we

prohlemen met de hoodsrhnp die

we in ont piop.ramma viUen

opnerocn vmii de gehiuiket We

II- THEN opdrachten

verreild.

Nn slurcn we cenvoudig hel

programmavcrloop naar repel

405(1 ah ei inderdaad al ecn

bestand aanwe/ig is. Is dal

niel he I geval dan gaal hel

programma verder op regcl 402(1

waar wc dan onze boodschap

kunnen neerzcllen.

Regcl 4020 Kel de boodschap op

hel scherm en 4030 l/m 4045

/iHi'.vn ervoor dal II lerugkecrt

naar hel hoofdmenu als II dc

boodschap hecfl gclezen en

[ENTER] indrukl.

lt*AR DE tPJBlMT

E [S] OF [P]"

iOvS GO TO ft0?5

rsl weer ecus even hckijken

.1 al die programman gels dm

40.10 spreckl voor zicli,. II

dathl ik zo. In regel 40fc0

vragen we de gebruikei ol hi]/

iverzichl op hel scherm
of op papier wil hebben. De
daan>p volgende regels contro-

n weer wclkc kcu/.c wc
hebben gemaakl. Ilci programma-
;rloop word! dan naar regel

100 of regel 4500 gesluurd.

Id repel 4100-4130 drukken wc
a kopregel af en dc

hoofdlckslcn,

De regels 4140-4210 omvallcn de

outinc om athlet de noofdlek

ten de daarbij horende DATA if

e drukken. Ilcl eigenlijkc af-

drukken vindl plaats op repels

4150-4154. Daaina gotten wc or

hel schcrm de boodschap:"druk

up |itiIit| voor dc volpendc".

Drukl LI up ENTER dan wordl

lolgende record uil hel bestand

afgedrukl nel zo vaak als er

records aanwezig 7ijn. Als hel

besland in z'n pcheel op hel

afpedrukl is, dan krij-

gen we dc boodschap: "iiinde

hcsland !". l>aacna komen we m
n druk op |linler| weer in het

I Iilniiini We hebben dan on?

kenze ("over/ichl") afgewerkl

An tie! hoofdmenu kunnen wc
t verder mei ons programma.

Nu deze routine verder almaken
mel hel gcdccllc dal a lies naai

dc printer Muurt

is bci voor i». ; moeflijk urn

le hcpalcn boe we dc gegevens
t dc printer sullen s in

N !.-- I.. I.I'. .. dc l-i . liiV.k-.ri)>

i een - • I punier
.-<• ii hebben een ZX Printer

of een Seikosha OPS0 of Timei
'040 printer. Ik peel daainin

een print routine die in ieder

gcval op alii printers weiki in

i- in dc gevallco van ecn
k.ii.mi- pf inlet wal extra

papier i.. i I. I .

van de routine die allcs op bel

rm afdrukl met dil versrhil

ci gcen n. I. -il-i. h '! plaals

ll mel eend.uk op |enle.|

Wei <lii.kk.-n wc i - . " elk adres

twee lege regels af, die even-

lueef It vervangen /ijn door 1

tepcl met streepjes (-).

he

Nu wo loch aan het prinlcn /ijn

kunnen we eigenlijk ook best

vcrdergaan mel hel aldrnkken

routine: de Heine printers

Koals GP50/Time* 2040 zijn n



geschikt vour hct vcrwerken van

elikcllen op keiiingbanen, I)c

oplossing voor die gebruikers

is: allcs afdrukken zoals bij

hcl 'overzichf op ten lange

slrook en il.m mel de scliaar iIl'

ailresscn losknippen. Daarna dc

adrcsstroken met dc PmII slifl

op lit envcloppcn plakkcn.

Voor hen die de btschikkiug

hebben over eon printer die wel

ketlingformuliereu kan verwer-
ken zullen we dc routine maken,
huewel de anderc gebruikers cr

oak dankbaar geared* van kunnei
>aken.

wal seleclic-mogeliikhcden sul-

len inbouwen. Zodal icdercen

selectief kan afdrukken.

Be routine 'labels' star! op
regel 70(10 en eindigl of 7999.

?0J0 PAINT DJPEB 1

7120 GO TO 7200- (0=1 W«0'(

'200 REH ALLES 4F0HUKKEN

Dezc routine kunncn we
Ictlerlijk overnemen van onze
overzichl -routine. Allcen

moelon we wel even bepalen

hoeveel regcls er op ons etiket

kunnen. Bij ecu slandaard

.il'.h nk worden or zes icgels

afgedrukt. Met is dus zaak hct

etiket op le mi:ten en zclf voor
bet aaolal le priiiten rcgels

(intl. de lege regels) le

'orgen llovendien moclen we at

log releasing houden met een
:"ttra lege regel. om de ruimle
ussen twee ctikelten le

>verbruggcn.

Ben regel is gelijk aan 25.4/6-

i mm Deel nu de hooRlemanl

hcl etiket door 4.23 en U
lieell hcl aantal regcls, tel

daarhij 1 op en U hcefl bet

ntal print -regels van onze

mine. Slel dat we op tolaal

regeU nitkomen. dan kunnen

de prinlroutine almakcn.

Dc audere roulines drukken dan
isscn af met als voorwaarde
er een hepaalde plants of

een bepaalde verjaardag moot
voldoen aan onze vraag.

SLEUTELBN

Zoals gezegd is slculcler

programma's een niittig

aangenaam tijdvcrdrijf.

ecrstc plaats kunncn we
aantal zaken verei-iivuiniii|,ri

ruikersvriendelij ki

Itij hei prinlen op kcKingbanen
r wel op It lit o dat de print-

kop van de printer gelijk siaal

mel de eersle rcgcl van hcl

Voorwaardelijk afdrukken.

In onze volgcndc onderdeleii

de/e label- routine, gaan we
allecn bepaalde adressen

afdrukken. Met andcre wooi

nrwaardelijk afdrukken

villei

..II."!' lalde

ken.

Zo moeten we in ons programma
n postcode en een plaalsnaam

voeren. Zo'n postcode beslaal

in Nedcrland uit 4 cijfers een
spalie en twee letters. Die
letters nu moclen in hoofdtet

s geschreven worden.

Door nu handig gebruik le maken
iab*t* PLAQGS2

op adres 23858, kunncn we
oor zorgen dat dc invoer

eel in boo fii letters word!
gczet.

Wat doel systcemvarialicle

FLAG8S3 nu precies 7

Raadplecg ook hei handlioek van

Uw spectrum en dan vooral hct

hoofdstuk systeemvariabelcn.

Om dit uit le leggen, moclen we
s ecrsl eens afvragen: Wat is

n sysicemvariahelc ?

Hcl woord zcgt bet eigenlijk

•M al. Mel is een variabele

:slaande tilt een of nicer hy-

s die in he! geheugen van de

impuler worden gczel bij bet

in/ellen van de machine. De
BASIC van onze spectrum (die

in KOM zil) gcbruikl die

systtem - variabclen ats een
soort gehcugcnsteunljes. Umdal
dc waarde van die variabelcn

steeds kan veranderen zillen ze

nict in ROM rnaar in RAM
Daarom beten ze ook variabelcn.



En omdal de sysleemsoliware (in

KUM) van ante speclrum K
gebruikt, noemen we zc aldus

sysleem varia be len.

Hen aanlal van die sysleem

variabelcn kunnen wc manipu-

Als U bcl handbook ernaast hebl

liggen dan met U voor dc sys-

teem varia bck-n nog een koloni

gegaan door een 'X' uf een 'N'.

Bij dc 128K macBincs kan daar

ook oog een R' slaan.

He) gclal duoll I., i .miii.i,

byr<-s aan dal de variabolc

umvar Be W bctcki-ot dal alb

POM dc« vciandennu >le. bis

tijd li.« is .'ii I .1 .1. .i-.ii in

Silli". j. de V

kioft van ccn programma voorl

din n. I aanpasl. hen 'X' belt

ken I dat we de waaideln) van de

betu-lk-nde variabele beler

niel konni.ii vciaodcren. nmtl.it

bij i>u .I.i lluiitlij- POKE Ii

speccie kan 'ciashcn'. Uij de

1ZSK bctckcut een K' dal dil

een machinelaal- routine is. I>ie

wordl aangeroepen door hel

sysleem. Machinclaalprogram

mcors Mmden liierm wet hcl

nodige kunnen veranderen, y.oals

bijv. sysleem -routine POUT op

adres 2334S-23369.
Maar beginnende program meurs

kunnen het beslc die variabeleii

waar een 'X', 'N' o( 'R' voor

. lalen

I li
I
de ri ii grondigc

Spectrum nodig. Hepcrkcn w(

liever tot die syslecnivariabe-

len waar we wcl wal mee kunnen

Zoals misscbien al wel duide-

lijk in gewoidcn uil het voor-

ganndc. kunnen wc de bytes be

horende bij een syslecmvaria-

bele veranderen door er een

andcrc waardc in Ic It > K I n

Hel is gecn Nederlands. maar

maakl in icder geval duidelijk

war wc bcdoclen.

/a zien we dal BLAGGS2 ein

byle omval op adres 23658.

Deze VI:,,.; staal op 'U' als we

I klcinc letters werken en

hccfl de waardc '8' als we me
ofdlclters werken. Als we d

waardc van l''l.AG(«S2 nu w

crandercn. dal we op hel

iiistt nuinicnl Imoldlellers

njgen. besparen wc ons de

.etsaanslag van TAPS SHIFT.
Wc docn dal door POKE 23658,8

en piogrammarcgcl op le

en voordal we de hoofd

letters nodig hebben en daarna

len we allcs wecr in normale

rsland met I'OKI; 23658,(1.

-.- ,„ii,-,.. beva) m attache
n foot, nrod.it dc/c v^i i.ilnl.

I altijd nul tmcli te rija

i mcl klc.oe letters Ic kuuoen

rkeo V.hii dc ecblc delvers

der ons de prctiese mlleg

ii i. hooldlellers le krijgcn

wc eigcnb|k gebiuiken

POKE 23658,(PEEK 23dS8iS)

We mm tin bt| die waardc van de

; er eigcnlijk 8

hijicllco. Maar otndai dc waaulc

in de meesle gcvallen is,

kunnen wc ook best volslaan mcl

de ccrste melhodc. Ilovendien

kunnen wc niel onbeperki cr

steeds 8 bijlellcn omdal we dan

snel bcl maximum van 255 /ullen

ovcrschrijden. Als wo sysleem -

variabelc 23659 nergens gelinii-

ken kan her geen kwaad om on/.

ccrsle melbodc loe le passcn.

Hal n.ullcn we dan ook maar doe

om het programma niet al Ic

gecompliceerd le maken.

;eval willen we hebben

dal dc postcode en voor de dui

dclijkheid ook de plaalsnaam in

hoofd letters worden ingclikl.

Oe invoeiioulinc van ons

programma begin! op regel 1000.

regel 1155 wordl de postcode

gevraagd. Nu vocgen we de

volgende in voor regel 1155:

1152 POKE 23658,8

We willen ook de plaalsnaam in

hoofdlcllcrs, dus na de invocr

van dc plaalsnaam mel bijbeho-

rende conlroles zcllen we de

syslecmvariabcle weer in 'nor-

male' loesland.

1740 POKE 23658,0

Hal is dat, een lang verhaal om
duidelijk le makeu wal wc met

die twee lusscngcvocgdu rcgcls

Ilch.tlvc de/c sysleemvariabele

ijn er nog nicer die in

irogrammas loepasbaar lijn.

Voorbeclden:

PIP op adres 23609

PMC kunnen wc de klik van

hcl -Ill' ••! • I I', n. • I mIi.'H
.

en we die bijv. 75 ipv.

dan duurl een i .
.

ii.l langer.

M iken wc die erg kort, dan ga

ursor to soel. dal hel niel ""'

meet imnki.aai is Alleen

«e een erg langc programma-
ii-i't I willen i.li-i. n . is hel

ul .i.im die InelskM W kutl

mogebjk Ic houden ..iinl.il de

01 aodi-is <<! 1 1.1.»' wordl.

dal dil ook wecr vervelcnd

BOROCR op adres 23624 bepaalt

dc klcur van dc BORDER. Door

een tleur le POKPIn. kunnen we

bcl uil/.icbl van de border ver

andcren. Wel de waarde van dc

kleur met 8 vcrmenigvuldigen.

Dus rood word! dus: 8-7 Id:

POKE 23624,16.

Voor een vollcdig ovcr/.icbl

verwijs ik graag naar Sinclair

sysleerovariabclen volledig mcl

voorbeclden worden behandeld.

OPMHUKINCIEN

Verdcre lips vooi vnandiiing.

hit | Nu ik dc m
e imk /< II nog ccos heb nage

reu. ouldekte ik een p.i.i'

l.imni. op lossi i. ! in

le ...nil. ilc- in dc iov

ke-

*ccr dat

baastige spoed zelden goed is.

Vao de .ni.i. i. kanl gelukkig dal

I .1, liiur out do k If. want nn

an ik uillcggcn waa.;.m dc

ckozen iiplnsMiii. linn nu i dc



lopei

egcl 1065 controlercn i

ingevocrde nicl langer is

de locgcslane longle '1.'.

beb ik in rcgels UJ65-M75
t liefsl 4 IF..THEN
clurcn loogcpasl, »at cnorH

ragend wcikl op ill

programma, omdat

mnclcn wordcn.

Al rodcno rend ging ik orvan ui

dal wc moeslen controlercn of

de lengle 1. nicl weiil over

schrcdcn maar als wc nu tens

gaan kijken of hel ingevocrde

"leincr of gelijk is aan dc

dal bij corrects invocr

allc 1F...THI-NS doorlopen iM
Icn warden. I>i( /.al nns tfeker

ccn snclhcidwinsl oplcvcren.

Illf.S c volgende v (filer

dc

V.ildncl dc lengle v;:

vocrdc dan ward! di

regel 1080 gesprong.

hcl ingevocrde wordi afgedrukl.

M.-ik hei vcrschil ap mcl an/c

Voor de andorc invocrroulines

geldl dil nifcraard auk. I'ro-

beer eersl 7elf tens met boven
slaand voorbecld vimr upon inn

dc andcrc invocrcon Iroles 1c

vcrandcrcn. Kijk daarna pas

naar dc bicrna volgende pro-

- regels.

Tot 7-OVC hel gcslcu el aan
oris eigci programm

De volgende kcer -/.al ik hct

ptogiamina verdet hewer ken
de mogelijkheid le scheppen
later meet adresscn mcl hct

program m a le kiinncn verwc

INDIVIDUAL SOFTWARE

SYS— D.. .«.,.

MTOS-Mult IItaking nr ^ •*.«»,

ISO—CNC-MASCHIIME ft

VISION - IBM M ». •»* M .



W. Dijkgraaf 2. interne exceptions

gegelMfMid warden; hij is d

oageldige instruct!* eiecnliik lie niel maskeei ban
- niel gelnipleuienieeiide iiitLiiupl ,.| NMI van de itch

instinct ics

- adresseringsfoitl

Ben van de ledenen waaroni bel - supervisor iusliuclie in

zo eenvoudig is. mncliinela.il 68000 op de vluchl

Op de 01 le SEhrijVen. is dai

lie! opeialiue svslem (ODOSt - deling dooi oui

Wjna nlle routines hev.nl die - TRAP, TRAPV. CHK
een proerninmeiii lich maar kan

wensen. De TRAF-insiruetie.
waatmee de aanroep van een

ODOS-roulin... plaats vindl, is

dan nok ecu Eelielde inStlUC-

lie voor veel QL-tmipammeurs. grimpleaenleerde inslrucliV

Echter, boe de TRAF-rouline
precies dooi de processor

wordi nitgevoerd. is vooi velen

eon raadsel en de piai'lilise exceptions allijd door de

moftetijkfceid van de fiSMO urn hardware umden geaeiiereiid.
1 . Ongeldige insti ucties

7ell excepl inn -routines le Onder Vmaeldige UrtfMictie'
schrijvfeft. worth dot» weiuia ver.siaai men een WOBD waa
menseii benul. lerwtjl Jit Inlenupls de processoi geen instruetie
eiaenlijk erg eenvoudig is, kan afleiden Dil k.in 1"

Exceptions ( uihCondertngfen) Van de eiter'ne except! Hjn
Borden gebrutkt om bb de uil- lerecblkoml.

hi-l pnn>iamma emeus anders

venter ie laten eaan en na
aflonp tenia te keien nam de

|..,..l.: ... I ,,.; ..,...: inlgrmjiiK : Niel geimplementeeide
ins! indies

uitaevQerd rnoesl worden. We main* van de Frooei«m nod

'

v,.-t geimplernenreerde
insiructies' H

(
n instruclies

u .i. .ii.in de raeesl sitmiln am
i-iei bits (van hei eecste

liekijken even de TRAP-funclie.
Dew (iinctie gebr.uiken we all i adl plaats dooi !i.-i pikiri

we lijdelijk e'en nndeie routine i, :•;,.'. , . ... .'.. intern pi no lid) ..; ' ll 1

nodijz faetilien. Als deze routine

l< beSindifid. gaal hel program - maker, voorzien. niaai *ijn om de et
nia keurig na de TRAP- fuiu lie

ve.der.
1- 1- keill 1 inli. :-..[.:-

of andere .eden

Onder exceptions verstaail ive
«"£!

1 IVJing Juoi Qui
evenuel heel wat meei dan

nlleen de TRAP- inslrudie. l.-i

lijn prfeclfcs HI exceptions le 1 1 :,. 1. !
.-nil, i -i lii- 1 iK-n . die We weet in «.i rde 'in bel sli gttiei . Mini 11,

(wee worlen kumicn verdcltti : aangeefl Als bel ilalnsre-

"i '""ill" '.''t''

1. cxternc exceptions
deling dooi mil plaatsvindt.

inleirupl . 1
.-

. . i ,i

'
i. - n n. .in exception le



IreMe.ingsloul

i >lr program™

i ;- de .1 .1 k i ,

m.i net stains- register

Nu k-i.ii de prote&m kijki.ii

v type exception hel

ie« die alleen in de jupei
isoi hi. ,i. irtgei ietd kuunen
torden /.ndra ?« ii instruct!*

n de user mode moet woideu
litjtevoerd. ral de ptocessol

i ,. exepttou erneieirii

/.odi;, men bit 15 van het

siaiusrugisiei sei. znl TRACE
i<i nrrJctng lieden. Na elke

instructie die is uileevoerd.

7<il deze exception worden
greeueieeid on men kan dus up
dew
eigen p

m.
i
del-n

takkelijk een

ten. Ten

Ait ii hot votnnaande is dnidelijk

le uen dai de 68000 preries

in de E.ilell lioildl Wat ei

alleiiiaal van hem verlangd
noidl en dill 111]. 7i nil. I hij

iets kgeakoml ilai mei klnpi.

dnl /elf opvangl. Hel is

alleen erg jammer dfll QDOS
dene fnutcu niet veiwerkl ill

keurig een le-utmeldirtj] geefl,

optossing nuTit'ii li.i.m mekeii:

Voordai we evenwel in QDOS
duikeu. nmelcu we eersi wal
roeer over de afhaiidclint! van

exceptions weten. W.n doel de
processor nu pieties hij hel

gonere i en van een exception.
en line meet te't ejtception-

lonline et uitzien ?

Ii,- 68000 microprocessor kem
in.i.i Ii. Isi 155 leischillendr

lyres, waarvnn we de cent, r
• alien hekijken De types zijn

genumroerd «.m lol '
< ,"

ik sxci ptii " heeft zijn

-Ike ex

.Ires I,

,,-liik n

u. ke exception
id: dooi de piuressor

re kend door hel lype met
i le veiuu'iiieviiliiiaeii en
Li, mil op K tellen,

Hierhij vail hel al men
I de/e epl...

"I'.

RUM staau en dal in dii gebied
l-Is le verandereu is. Op
ddeem sal ik bier

Zodrii de processor liei adres

can de offset lleefl berekend,
el In | de inholld van de ollsel

, de PC. Deze exception mod
an eindiaen in el de iuslniclie

RTE. diezoweJ de PC'a
ii de

Stack liaali. Smiiiiiipc e

lOtten evenwel meei in format!

WBg dan alleen de I'i en lie!

slaiiisieinsler. Rij een busfonl.

sdresfoul of e>

, de m si

ook n

word), de ihstroofie zelf i

en extra iufoiiualie op de

Pe vuleoide is all vofgt :

ger.el. Om liel relum-adres

dus 8 bytes bij de stack opge-
leld n-orden alvorens met hel

eonimando RTE lerug le keren.

Hel laaiste word bevat extra

.....I:.- nvei de leden
nm !' exception aegene
I nicest worden Hel dude
ieide bit is voot de pro
incur bel niee-i I bektaj

is 1 .,1s de escept.on

tom wil?'l?V'
d

liter .i >.. d.i In :. . .i

/rials ik liieilnnen .d vernield
i:,i. tiaan de irectoreo van
all.- eircei n t« >\] Di -

rabel •'.>.. ,.IUd,,' ...in liei

l.eeui i.iii hel

programm De kolum ADR] -s

7>]ii gelijk

Wal doel QDOS ?

Nu ne preiies iveten hoe evcep
linns wouleii ceaeiitTeerd eii

zijn npgehmiwd, kunoei
kijken hoe OVOS ze ve

I'ii de serste twea uegevens
van de lahel kunneti we alleide.i

d.il bii een reset, de SSP op
adres J30COO WOrdl gCZfl. en
diii de opstart-routine begini
up adies $168.

Ue routine vooi een I'lislmil

volgendt knrti

ilelrupls. We zien dal 5 van
e 7 interrupts de/.ellde vector

ehben : I5E. De routine op
dies S5!i is alleen maar de

liiructie RTE. ivaaruil Idijkt

at deze interrupts op de OL
iei 1'iiiikliaar zijn. Interrupt-
iveau 1 word! daareiitegeu wel
el.illikl

: hel is de 50 SO Hi
ilcirupl. onk Gckend als de
oiled inieriiipf. Dez* wordl

QDOS ueiiniikl Mini o.a.

el afhnndelen van JOBS,
ileriupt niveau 7 is we! dmn



miiti'i le bi-p.ileii e

TRAP #n i m TRAP n\

cveiiems niei dooi de i>.-l

^ definiereu, 0nul.1l ze d<

QDOS gebruikj worden,

insliu. if HSR.S SMI st.'iaii.

I Mi In. di dus in dai steeds
bij ilje

Q|j iidres S50 r.i\

Bi-- [HOll BCll. 0|1 dat

aJm s

ie : BRA S13Ainstrue

Al dm. exceptions tul(eii ,1

Jres 128050 liul iii lifi

.1 van ik- sysk-vni vyi in'

lei eeefl hel adres nan
f TRAP Rfdi.L-.linn

lalifl moeleu blijkliai

'; van do TRAP-

1 de 1 el

oeteo «i' kijkcii hoe lifi

ograraum wferfct. Mel h«
niiiiiinul.i TST wordl pekekeii

e ea.m ei i;in nil <lai l-i nel
n label aanwc/ifi is] DajirBil
.11 ill de nm de in AG

»
1 de

pervisot slack bewaard. Nn

ISK.S (SO van de

, S280S0 bij A6 opgeielri.

Ac wegge-zette mwavde
' I« V6 . T fa Mack pea



TKAmil-exreptioii. /ij.i*—or-adres i* JA8. Her sdres
en de label wordl dfln
AS ( 2) * j;80S0. Lei ivel

.11 hiei met $42 hei uel.il

ins JA3 bedoeM werdi en
hut S:K()MI ilc inlmuil f.Ll van

'

s 128050.

i deze oietWd* le gebruifcen,

beeid-^jtogranmia mania een
ejfteo exception obj ndreraeei
I'f'lMi'ii ii|i If v;ii]i!ra In ik-

"|'-l.irl riniliiiL' will ill ct'ist

<at-]>linn j!edffhiieerd en
• een exception gegene-

word le sebrijven. Pe
ition- routine geefi dan
nformntie die np do

aniprikel
j
Ik he i

1 lt§! @ii

Tel
: 0tO-*li461M («B 18.00 Iftir)

Ik bled aan: DL (JH-vwife) met
onqin-l,- son were mi handled.™
Tel: D223Q-34250 (18. 00-20,00 »ur)

u.uan de VeLtten, l"«'t: 073-«30B°

0,06 T,.|: D45-432861.

70 478755 m IS DO ULir .

UK 128r Opu.i



^:",." v"^ ™!*
150.00. C.L Snoek. Maconhof 46. ',,'. <£m

ivc, Kraak I/F Jo

1708 (Pali ii hi

ZOO. 00. P.j.Pijnacker. W-InMnho1 J2.

Disciple-. ? 5" DKkilr >vc Scikoslia SP

teswcirti 128. Swim i'" tiles roan

1.1. 1000.00 Monodiro™ Monitor voor:

Seikuslia Printer, 'veel software en

hn.-lnn. ft. 400 00. Tr-I OI88O-4O740

Tevem 5(>i-ock-l feeder II 65,00.

Tel :
01807-20015

Keyboard, I/F-l, Idrive iiuliilace 1,

Pronr Joyii i/f, rjiv software,

boeten eg t11d*ehril(en fl. *50,00
Tel

;
070-67561?

Ik bied aan: Spectrin! 128k. I/F 1.

Idrwe. 10 carte W.progs, Ijeelten

Prijs li 600.00.

U.J.nVOUfer Tel
:
020-199890

Ik bied ami: HuUifat™ i iB/128 II

100,00. Beia-oisk I/F 4.12 II
.
75.00.

Selkolha GP-50S - 4 rot (1
.

100.00.
Ik hied aan: Spectrin*. I/F1, lo-st

Kemp-iton ioyM. I/F II 25.00. Intl.

lei 1 Q74- 665840

Vnnr de kNUISUAAR: Defects Spectrum
• defects Interface 1, ean in goerfe

sraal Mind* tdrive, 10 cartridges 5

10, 5552 DN VaUrnswaard

L.J.Biouwer Tel :
020-199890

Bel: 080-442638 na 18.00 Hi"Ik hied Jan: IK81 cawuter Ml «e»

0',l.niii,-ii'hiTlireidin« 11 - 50.00.

Tel 020-971568 Ik bied aan: spectruo, idr lye-, i/f 1

Brother printer, recorder »Kirr

ijnttor. certriduas Priis ii.500.O0

Ik bied ann: 1' Inlcrlflce t -non

canr Planetoid-,, saoien II 130.00.

GP-50S printer -papier II. 110,00.

Bel 080-442638 na 18.00 m.r1 Wed M» i r.t g I Star «
toltware (Tasword 2+S e a.>, Boeken.

Verder een seikosha GP50QAS printer

prijs n.o.t.d, Tel: 020-418689

Vnnr 'In KMJTSELAARS: in 0L lei 512k;

Toolkit ?. Snolliriis !

Ik bied aan; Spetirum. nog 1 mud

Hirantle ' + deiecre Soectrum tev
fl.50,00. PIIILEN voor Sperm™ 128k.

J. Morales. Tel : 010-4731405

Snrctrun-2 128K. Ook loyst, [/ft. 11 b.ed aan: tneclru., 48». Opus

Ook lo/le koop. Bel
:

Jel-oen:

02521-15653

It hied aan: QL-12S> 2- 3 5" drives. Ti nl-sclu illetl voor II. 750,00.

Tel :
02522-1 25 18

Ik hied aan: vceL ORIGIKLE sotluare

Btl :O5473-557/085-4;3194 vragen naar
Tel: 079-510326. Scarl alt irode 10,

lioeken: II. 200,00

voed.nn.. 7gan. II
.
150.00

Tel; 05J0O-21OBB

Disciple en 3,5" Drive en Jenl in

, |i
:'; voor II, 950,00.

Evenrueei ook aflOTldWl IJH to koop

A. Meckel Tel :02565- 1866 (ni IS.OOuur) II\ m ITrjsword 2. Beta-Basic JO. Basic-

,«„'., .'u.-r.ial ,ODC II. 150,00.

C de Birk, tel:O4130-*09T4
Pr Its II 800.00. 1el:D2158-397J,

recorder. OK ironies Progr
.

joysi

Soliuare UraagiJn ]•: :
II. 150.00.

(se.ieel) v»: SpKlr'l

Urarlil-.i lei: 05120-12519

,..,.. „, ... m.i0-2!l

mel Specirum 128):- BH BitEfpl«.

Luch Lelferi Tel: 05150-21271
Ik bled aan: .Pole ZE 128- ».». Te koop: 7" Spectrun 12BK- Kleuren-

soflware. Priis 15000 tf II
.
750.00.

Dndor.r.,,1, .58 B-2800 tWhHe..
Tel 015-419521 {na 18 0Ouur>

Documental ie II. 1500.0

Tel. r 03402-47692

trumoi.stqnaarvar.ncfr.' -i

Te coOP; Spraakgeneraiot II. 69.00. Eri. i^re.in. Tel :05195-1647

Ik Bled Ban: Astronomer II. 25,00. -1 -„:

mtrT'^uTk* '"'-

canr * labels 11. 130.00. Ook veol

software en boeken. Tel: Q1B02-17O8

Tel:OJ«4-54528

Ik joifl T
i
Jdscbr i f ren/Snoll en van

1983 l/i. 1986 uoor de SpL-clnim 48/128

loverbaar ! (Bedaclie)

de Spectrum Pri|s:1995 BF/fl. "0,00

B-8591 Moen Belgie Tel: 056-645369

II. fried Ban Spectrum BOK in L(l Prol

Keyboard iret reselknoo, cassello-

proQiam»a's:Tel:02230-34250 18-19 u
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'iv^r

z Sinclair
aicU

Posibus i [ i

51 10 AC Baarlc-Nassau

11

"Llend™!"

1

w
Sinclair

nidi

5110 AC Baarle-Nassau

II ; el (i

ss"',',? ",

de [ i iw=« 2040

1 1010-465608 viditel-™ode™ or. rain, H Mc

BjSrn B1r.!B, Kandel .iir 37. Heiloo
Tel: 072-336343

JUr ^t^ziv" ol

onderdelen in EM5-JU272
8500 Kortriik (BetoMf) tel :056-20OCO5

SS-lSMi.™"' " " "Ur:

Ik ?nek dHekle Ixgl aid ucrtend
Ik ;oek Ti jdschH 1 Kin. Interlace 2/3
en Frui machine Spel vocr Spectrum

II. van de Velden Tel :O73-423089

1
:
03430-15271

Ik /oek handbcek en innslultaegeveng

ISarxfin. Tel: 075-161?57

»2 gedacM van cnie iittgeveHj ?

Ik ;oek Spectrum 12BK (1.175.00.

Tel! 022J0-34250 (Irtn 18. 00-20. OOuur)

trii
02* -?.

r."»';r„, ^r^^r* "'
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EEN ABONNEMENT IS VOORDELIGER
Ik neem nu een abonnement op de Sinclair gids

en ontvang 8 nummers voor /44,00 / 860 Fr.

Slraal : „"
:

J'osltode : Plaals :

Me inp.anB van nummei :

11 hi'b hel aticmnt'mvnisf.'.i'lil overgi-maakl.

Vow NcdcHaml:
op I'nMgiro 5109074 Inv. Sinclair (iids, IN.stl.us III. Haarle Nassau

Voor IJflgie:

np rckcning; BW-1592677-34 Inv. Sinclair GUIs, Portbus III. Raarle

INjOUT SRAT1S SIIKVIC

I'laals dan c

IK ZOEK / IK BtED AAN: (***)

• AllccrJ NlET-commertick advcrlunlics wurdtrn ncnlaalsl in

dc rubrk-k IN/OUT.
AdvLrLt-nlics voor gckupiccrde software worden /ondernicer gcwetgerd,

Niel abonnecs betalea H. 5,00 / 10(1 U1-' per »dvert«nlk van maximaal
S pegets van elk in lekens. Geld bijsloilen bij de tdvcrteolic.

J. SWt Tel! 010-15268

..,. ;

fourmeiriinq 10J nu toefi
-

1 B I'l 010-15268 *

n twfe ™, SoectTU- US* *



Z88

, computer met ingebouwd display, KS-232-poori
en div. software pakkellen in lil'KOM: ...a- Tekslverworker.

Database, Spreadsheet, BBC-Basic, Diary, Calendar. Calculator.

Eeevoodige gegevens iiverdraclil van en naar IBM-compatibles.

Vraag anas Z88- folder aan of k«m langs voor demonstrate.

Data-Skip (iouda hccll 110k alle ZRa-randapparaluur op vnorraad

mats: par.- en ser. printer I; a be Is, RAM- en

BPROM-ijilbreidinRen, Nelvocding en Z88-PC Link.

TA-SKII' (iOtll

it haven 58

2801 PI-; (iouda

Tel: 01 821) -21)58

1

Open: di l/m /a

van II) tot 17 uur
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